
Wieści z Polski 
naczelnik-ćanstwa na 

POMORZU. 

W Toruniu. 
Dnia 5 czerwca po skończonych 

audjcuejach, Naczelnik Państwa 
zwiedził zabytki miasta, przyczem 
iuformaeji udzielał mu konserwa- i 
tor dzieł sztuki na Pomorzu, dr. 
Lankau. Około godz. 8-ej wieczo- 
rem w Dworze Artusa odbył się 
obiad, wydany przez wojewódz- 
two pomorskie. Tu powitał Na- 
czelnika Państwa minister Ku- 
charski, zaznaczając, że przyjazd 
Naczelnika Państwa na Pomorze | 
je»t niejako uzupełnieniem aktu 
połączenia Pomorza z Polską. Na- 
stępnie przemawiał francuski ge- 
nerał Granderic, po nim zaś woje- 
woda pomorski — Itrejski. koń- 
cząc przemówienie okrzykiem na 
cześć Naczelnika Państwa. W od- 
powiedzi wygłosił Naczelnik Pań- 
stwa przemówienie, w którein pod- 
kreślił znaczenie, jakie ma Pomo- 
rze dla Polski. 

W Bydgoszczy. 
We wtorek rano <> godz. 0-toj 

przybył do Bydgoszczy Naczelnik 
Państwa w towarzystwie ministra 
ł>. dzielnicy pruskiej Kucharskie*! 
pro i dowódców: okręgu generalne-, 
go poznańskiego gen. Koszew- 
skiego i okręgu generalnego po- 
morskiego gr:i. Zielińskiego oraz 

świty. Przeszedłszy przed fron- 
tem kompanji honorowej i po po- 
witaniu <«n przez przedstawicieli 
władz wojskowych i cywilnych, 
wsiadł Naczelnik Państwa do ka- 
rocy, zaprzężonej w 6 koni, i 
wśród zwartych szpalerów roz- 

maitych związków, stowarzyszeń 
i tłumnie zebranej publiczności, u- 

dał się na Plac Wolności. —gdzie 
odbyła się defilada oddziałów 1ó 
dywizji, stacjonującej w Byd- 
goszczy. Następnie udał się Na- 
czelnik Państwa do gmachu sta- 
rostwa. witany po prodze entu- 
zjastycznie przez tłumy publiczno- 
ści. Tu stanął Naczelnik Państwa 
na balkonie i przyglądał się prze- 
suwającemu się olbrzymiemu ko- 
rowodowi. Szły cechy zc sztanda- 
rami. związki, stowarzyszenia, ro- 

botnicy. mieszczaństwo, delegacje 
ślązaków i rodaków z Ameryki, 
delegacje kobiet, harcerzy, a 
wreszcie szkoły*. Następnie udzie- 
lał Naczelnik Państwa audjeneji, 
które trwały półtorej godziny. O 
godz. ł» odbył się u prezydenta 
Maciaszka obiad. Wieczorem Na- 
czelnik Państwa był obecny w te- 
atrze na przedstawieniu galowein. 
Jutro rano wyjeżdża do lirudzię- 
dza. Naczelnik Państwa entuzja- 
stycznie zgotowane iii mu przyję- 
ciem w Bydgoszczy był silnie 
wzruszony. 

* Mowa Naczelnika Państwa. 
“Każdy naród posiada pomni- 

ki, które zawarły w* sobi** jego 
cierpienia i radości, jak w jednym 
ognisku ześrotłkowująee przeżycia 
całych pokoleń. Takimi pnnmnika- 
mi są: ruiny, pola bitewne, grody, 

ulice, na tych ulicach domy, na 

których widok serca bija* goręcej 
i l/y nabiegają do oczu. 84 to 
świątynie historji, których Pol- 
ska posiada tak wicie. Dla uinic 
jako dla przedstawiciela Państwa 
Polskiego, nie ma większej świą- 
tyni. jak wszystkie te granice któ- 
remi poprzerzynuno nasz kraj. — 

Ongi. jak Polska szeroka i długa, 
trwało wspólne życie, codzienne, 
nawet z jego śmiesznostkami. Ry. 
lec dziejowy w jednakowy aposók 
rzeźbił duszę narodu: pomimo róż- 
nie prowincjonalnych wytworzył 
się jeden typ człowieka. Wszyst- 
ko to chciały zburzyć słupy grani- 
czne. Ich mową było “zapomnij o 

wspólności, o wspólnym śmiechu, 
'o wspólnych łzneh, o wspólnem 
biesiadowaniu, a w końcu dodane: 
zapomnij mowy za pomocą tej 
cienkiej, pozornie nic nie znaczą- 
cej linji, którą przebiegnie naj- 
mniejsze nawet zwierzątko, pra- 
cnwauo by zaszczepić w nas w cią- 
gu stuleci różnice nietylko fizy- 
czne lecz moralne uczynić z nas 

ludzi o różnym układzie durha, o 

różnych usposobieniach, o różnych 
umysłach tak. by. gdy zajdzie te- 
go potrze>ba, mogli walczyć prze- 
ciwko sobie. Ileż to włożono wy- 
siłków. ile funduszów rzucono na 

szalę, by granice y* wzmocnić. W 

tej pracy przecież brały udział 3 
wielkie państwa. Na całym świę- 
cie niema takiego miejsca w któ- 
reby włożono tyle pracy, jak w n- 

niocnieniu naszych granic poro/.-, 
biurowych. 

A przeciwko tej pracy szły wy- 
siłki z pokolenia w pokolenie. — 

Niema dla mnie większej świątyni 
historycznej, j»ik te granice któ- 
rerui nas podzielono. Gdy zbliżam 
się do dawnej granicy, czuję iż 
zbliżani się do świątyni historji i 
doznaję silnego wzruszenia. Ha- 
sło które ze słupów wbitych woła- 
ło do nas niedawno jeszcze “za- 

pomnij”, dzisiaj woła mnie i 
wam “pamiętaj”. A to “pamię- 
taj” oznacza nietylko czcze sło- 
wa, lecz oznacza pracuj i jeszcze 
raz pracuj, zasypuj tę granicę, 
którą chciano stworzyć przepaścią 
między nami. Pomiędzy graniea- 
mi, które wzbudzają największe 
wzruszenie, jest ta którą wczoraj 
przekroczyłem. Tu na Pomorzu 
zadano “zapomnij” więcej niż 
gdziekolwiek. To też największym 
cudownym dzieckiem jest Pomo- 
rze Polskie. Tutaj dokonał się cu- 

downy powrót do dawnego życia. 
Mówicie by opiekować się wami. 

! by pamiętać o was; na to wam od- 
powiem, iż niema takiego męża w 

polityce lub w jakiejkolwiek in- 
nej dziedzinie, któryby nie chciał 
pracować i iść razem z cudownym 

ldzieckiem. Z całym więc spoko- 
jem wznoszę okrzyk za szczęście i 
rozkwit Pomorza z Polską”. 

PRZEMYSŁ ŁÓDZKI CZYNNY. 

Ożywienia vr przemyśle, jakie 
niespodziewanie nastąpiło uliie. 
"lego tygodnia, t ru a w daLszyiu 
••iijjru. Na ruch ton wpływa przy-l 
jazd licznych kupców z Małopol- 
ski. Wołynia i Wileńazczyzny, 
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którzy czynią znaczne zakupy na 

! różne wyroby łódzkie, a przeważ- 
nic na szewioty, kolumbje oraz 

Imaterjały na bluzki. Skutkiem 
znacznego popytu ceny tych arty- 
kułów dalej podskoczyły. 

W niemałym stopniu przypisać 
należy obecne ożywienia podję- 

; tym przez rząd, na skutek starań 
odnośnych przemysłowych afer 
łódzkich, środkom celem zam- 

knięcia granicy dla tych samych 
artykułów, które przed miesiącem 
jeszcze stanowiły dla wyrobów 
przemysłu łódzkiego dość groną 
konkurencję, datoj utworzenie się 
w' Wołyńskimi na granicy Rosji 
sowieckiej kilku '‘drzwiczek”, 
którędy za cichą zgodą władz so- 

wieckich, przcszrauglowanych zo- 

staje wiele towarów łódzkich. W 
nadziei, iż "drzwiczki” staną już 
zawsze otworem, kupcy tamtejsi 
zakupili ogromne transporty to- 
warów w Lodzi, aby je móc w od- 
powiedniej chwili przetransporto- 
wać do Rosji sowieckiej. Jeśli do 
powyżasych dodamy jeszcze po- 
głoski, uporczywie obiegające 
wśród przemysłowych afer łódz- 
kich. iż z dniem 1 lipca hr. zarząd 
kresów wschodnich przekazany 
zostanie władzom cywilnym, któ- 
re pozwolą na wolny handel mię- 
dzy Polską a Rosją sowiecką, o- 

trzymamy całokształt przyczyn. 
które zołżyły się na ożywienie 
handlu w Lodzi w ostatnich ”-ch 

| tygodniach. 

PRECZ Z NADMIAREM 
URZĘDÓW. 

Jedną z przyczyn, że skarb nasz 

stoi nad przepaścią jest nadmier- 
ny biurokratyzm. Nadmiar urzę- 
dników i urzędniczek je*t klęską 
dla kraju. 

Może te zdrowe głosy, które 
od pewnego czasu odzywają się 
tu i ówdzie, nie l>ędą głosem wo- 

łającego na puszczy. 
Zaprawdę urzędy nasze są kię- 

Cała prawda o wojnie wyszła na jaw 
Wydana przez nas ' 

HISTORYA WOJNY ŚWIATOWEJ 
zawiera bardzo wiele ciekawych wyjaśnień, o których w czasie 

wojny nie wiedziano lub też cenzura wojenna 
pisań nie pozwoliła. 

Dlaczego Niemcy zadawali wcięż kieski Rotyanom? 
Dlaczego setki tysięcy żołnierzy austryackich szło do niewoli? 
Dlaczego Alianci pozwolili Niemcom zajęć i zniszczyć Rumunię? 
Dlaczego rzęd berliński wiedział naprzód o zamiarach Aliantów? 
Dlaczego niezdobyta forteca Przemyśl poddała się Moskalom? 
Dlaczego bez pomocy Ameryki Aliantów spotkałaby klęska? 
Jaki udział brali Polacy w Stanach Zjednoczonych w tej wojnie? 

Takich pytań moinaby postawić setki. Żeby na nie trafnie odpowiedzieć, trzeba prze- 
czytać wydanę przez nas HISTORYĘ WOJNY ŚWIATOWEJ. 

Każdy iolniar* to wia 

niir^Ko wielka bitw* Jeat wygrana 
|»h praegrana. wi* o t»m tylko S*t»«> 
Oaneraluy. Nawet generał brvgady 
nie wie w plerweaej chwili. dlacze- 
cn otrzymuj" rożka* otehu lub <ofa- 
nle elf Wmyilkle eekrety nlemiec- 
kiego eatabu generalnego wyealy na 

jaw Prayrzyny długotrwałych zwy- 
rleetw niemieckich ra Jut anane I wy- 
lęknione w neezrj HI.STOICYI WOJ- 
NY ŚWIATOWEJ. 

Tan się grubo myli 
gą tacy. ktAray mAwl*: "Jak poJad* 
r|.. Polaki .to elo waayetktego o woj- 
nie dowiem Kto tak roeumuje. epot- 
ka g<» a rogi zawAd. W Polec* bowiem 
widzieli wrzyecy bitwy, przemaraz# 
wojek. al« o całej wojnie nie mnjg 
nsogAł jMijfria faytall bowiem tylko 
falezowane przez NIcmcAw wiadomo- 
ści wojenne Inne gazety tam nie mia- 
ły wetepu przez rafery I pAł roku.— 
t zekaJa wlfc tam. Ze cl co prayjad* a 
Ameryki I mieli ejroaobpoM r.»yL%C 
prawdziwe wiadomości, wyjaśni* Im 
waayatkn Po powleaa twym krew- 
nym I przyjaciołom nlo r*y*ajac na- 
ezet HI8TÓRYI WOJNY eWlATO- 
WEJT 

History* 
Wojny SwiiWWj 

Wojną światową odczuj* 
dziesiąto pokolenie 

•tnllr* f.rftw Jent d<l« omentarcem. ro|««na Roaya mno *i« te atraaa- 
nt» < horo|.<| t.o|MM» nnii, Nawet po- korny dawnie) ChlrWyk. drwi eobla « Hoayan Wi wepanlałej etoltcy Au- 
*,rrl — WieAnlu — panuje fłAd. — 

Krlftu* I hrabianki tebrag tam na w- 
"'“•fł1. Berlin aanilenlt alf na pole walki re woluryonletdw ■ wojakami 
nydowrml Niebywałe drotrtnr od- 
eauwamy nawal to w Ameryce Ma to weiv*tko akutkl wnjnv HotnaJ wica HirtORT* WOJNY ŚWIATOWI?.! 

Niech sznnują ciebie n ni* 
twoje pieniądze. 

Jak bfdp miał ptenlądae to I tak 
mnie <i»zan"Ją. mówi niejeden To 
nieprawda. I.itdale hfdą liowlem nle- 
lako tylko poaladane pr*** niego ple- 
rilądre eaanowi-C. w orty mile raeear 
In a wic. a aa octami alf wyftmlewad 
Tyle bfdrle etarnnkn. pAkl plenleday alarcar. Nabyta Jednak wledsa eter- 
ety na całe ayrla. Koaaiuje tytko 
troebf r»ae>i nia< tego wlfo marnnwad 
Ctaa te mi aa I jru HlłrC oa praca-tyta- 
nie ^MISTOIITI WÓJNT iWlATO- 

Nasza H/STORYA WOJNY SW1A TOWEJ 
Kit wielką ksiągą, papier jest w nłej doskonały, mocna ozdobna oprawa, kilkadziesiąt 

gatych kolorowych ilustracyi oraz kilkaset odbitek fotograficznych Fotografiści 
wojenni narażali nieraz swoje życie, aby tych zdjąć dokonać. 

Cena HISTORYl WOJNY ŚWIATOWEJ$4.00 
Pieniądze nadesłać do: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406-08 W. DIVIHIOTf HT. CHICAOO. IT.L,. 

»ką. Każdą d/obną uprawę, każdy 
płacony ]>odatck załatwia kilku u- 

rzędników. Trzeba ciiodzić z u- 

rzędu do urzęJu, wyczekiwać go- 
dzinami, na to, co przy .innytn 
.systemie mógłby załatwić jeden 
urzędnik. l'o obliczeniu okazało 
się, ze podanie opłacone marką za 
53 fenigów kosztuje skarb 15 ma- 

rek — obliczywszy utrzymanie 
urzędników do załatwiania tegoż. 
Nic też dziwnego, że skarb nasz 

ubożeje. Zmieńmy system, znieś- 
my zbyteczne urzędy, usuńmy 
zbywających urzędników i urzę- 
dniczki. Nie mamy urzędników, 
brak uam kra wicowych, brak kup- 
ców, sklepów \ch. bo ludzie ci 
‘pracują po biurach, są ciężarem 
dla Państwa i zgubą dla kraju. 

Miejmy nareszcie uwagę spoj- 
rzeć prawdzie w oczy. W biurach 
pozostawmy ludzi starszych, in- 
walidów, młodych natomiast 
skierujmy (jo rzemiosł, do igły. 
niech nie stają się automatami i 
pasorzytami kraju. 

S. J. 

Ważne informacje 
POPRAWKA DO USTAWY O POPIE- 

RANIU ZAWODOWEGO WY- 
KSZTAŁCENIA. 

Unia 11 V w tętn U b. r. został wnie- 
siony bil w lible Reprezentantów ma 

Jący na retu uzupełnienie Ustawy O 
Popieraniu Zawodowego Wykształce- 
nia. uchwalonej dnia 23 stycznia 1917 
roku. 

Projekt poprawki ujęty Jest w dwa 
paragrafy, a mianowicie 19 i 20. w pa- 
ragrafie 19 wnioskodawcu proponuje 
uchwalenie odpowiedniego funduszu, 
rozłożonego na cały szereg lat. celem 
szerszego wprowadzenia w życie pro- 
jektu o zakładaniu kursów ekononijl 
domowej, przewidzianych w owej l' 
stawie. Idzie tu mianowicie o ściślej- 
sze współdziałanie rządu federalnego 
z poszczególnymi Stanami. 7. fundu- 
szu jaktby na ten cel uchwalił Kon- 
gres. korzystałyby Stany na opłaceni* 
nauczycieli, kierowników, czy dyrek- 
torów. kierujących kursami ekonomjl 
domowej. 

Na rok kończący się z dniem 30go 
czerwca 1921 r. przewidywana Jeat 
suma 500.000 dolarów, na każdy nastę- 
pny rok przez okres dziewięciu lat su- 

ma ta ma by*' powiększona o 250.000 
dolarów rocznie, a w koócu na rok 
1931 każdy następny po 3.000.000 do- 
larów rocznie. 

Fundusz ten ma zastąpić poprzedni, 
przewidziany w paragrafie 3 t stawy o 

Popieraniu Zawodowego Wykształce- 
nia z roku 1917. Iłędzie on rozdzielany 
pomiędzy Stany na warunkach, okre 
słonych w psrzgrsfie 3. s dołączę 
nient warunków, zawartych w pro 
Jekcie poprawki. 

Wielkość zapomogi dla danego Sta- 
nu zalezyć będzie od wielkości zalu- 
dnienia — im większa liczba ludności, 
tym wiąksza bedzie zapomoga. Nie 
inoze Jednakowoż wynosić mniej. Jak 
5.000 dolarów rocznie do roku 192** 
włącznie. 1 nie mniej. Jak 10.000 dola 
rów w kaldyni następnym roku fiskal 
nyni. Z pieniędzy.' uchwalonych we- 

dług nInieJs»ego paragrafu 5 procent 
pójdzie na prowadzenie naukowych 
badań w zakresie ekonomjl domowej, 
celem dopomofenia poszczególnym 
Stanom w zorganizowaniu I prowadze- 
niu kursów ekonomjl domowej, obej- 
mującej zagadnienia śywoości. odzie- 
ży 1 miedzi*!' -a. Z lego ssniego fun- 
duszu będą pokrywane wydatki admi- 
nistracyjne. połączone z wykonaniem 
obowiązków, objętych niniejszą u- 

chwalą, h także opłacane będą pensje 
pracowników zarówno w Washingto- 
nie, Jak I gdzieindziej, dalej pokrywa- 
no będą koszta podróży i inne konie- 
czne wydatki. Jakie poczynią rzłonko- 
wie Wydziału Zawodowego ksztnhenla 
1 łch pomocnicy. 

Drugi paragraf tej poprawki, do- 
majta się. by Stan, chcgcy korzystać z 

projektowanego funduszu. spełnił pe 
wne warunki. Najpierw Stanowa Ko- 
misja Zawodowi g> Kutalcrnii musi 
przygotować plany, wykazujące. jaki 
reu byt* pro sram I zakres nauki u eko- 
nomii domowej. Plany to będą przed 
łożone Federalnej Komisji Zawodowe 
go Kształcenia 1 jeżeli Komisja Fede 
raIna uznaje r.i zgodne z wymagania 
mi i celami Ustawy, będ* zatwlerdzo 
ne Jtomisja Stanowa mml równie* 
wykazu.- w swych planach, ze kura e 

konomji domowej prowadzony bidzie 
w azkołarh. rzy klagach, pozostają 
cych pod nadzorem, lub kontrola PU 
blirzną Najważniejszym celom takich 
kursów będzie przygotowanie pożyte | 
rznych pracowników do pracy w do 
mu czy gdzieindziej, ale na polu oko 
nomji domowej. Ktopiań wyka/tatce 
nla będzie nizazy od kolegialnego | m 

atoaowany będzie do potrzeb osób po 
wrytej lat 14. które zamierzają poświę- 
cić się pracy domowej, lub tez Innym 
za jęci o m. wchodzącym w zakres eko- 

nomjl domowej, stan, powiat lub mi" 
ato postara się o budynek, lub te* o 

potrzebne uposażenie budynku, o czym 
zadecyduje Komisja Stanowa, a za 
twierdzi Komisja Federalna. Przytym 
sutna pieniędzy wydanych na prowa- 
dzanie takiego kursu w szkołach o- 

trzymujących zapomogę trędowa. nie 
morę być mniejsza- aniżeli suma. wy- 
znaczona przez Komisję Stanów*, a 

zatwierdzona przez Komisię Federal- 
na Przynajmniej Jedna trzecia częóć 
sumy. przeznaczonej dla danego Sta- 
nu na opłacanie pensji nauczyeiell. 
nadzorców. «-zy dyrektorów kursAw e- 

konomji domowej, będzie przeznarzo- 
| na na prowadzenie klas wieczornych 
I dla robotników powyżej lat 14. którzy 
I Już •% w zajęciu. 

CENY 2YWNOICI W POLSCE. 

Porńi»n»ni« ren iriykiilAw iywno- 
*r| z roku 1918 I 1921 pojawiło alf w j 
Kurjerze Polskim z dnia 19 kwietnia. 
1921. Zeatawlenlr (o, nadpalano d<» 1**-1 
parlamentu Handlu w Wnahlnjrtonle 
prze* generalnego konania amerykaO-j 
aktegn w Warszawie L J Korna, 
przedata* i* alf Jak daMiępuJe; 

Onjr 
Artykuły 191S 
r*hl«ib 1 funt 3 mk j 200 funtOw mąki pszennej. .820 mk. 
Punki masła 12 mk 
Park ziemniaków. gS mk.| 
Ktrnt słoniny 8 mk 
Punt cukru .A f» mk. 

mk Punt grzybów 14 
Pont pieprzu .M mk. 
Punt mydła ...'. 10 mk. 
Kwarta nafty 20 mk 
Funt herbaty 80 mk. 

Ceny 
Artykuły 1921 
Chleb 1 funt 85 mk. 
200 ft. maki pszennej ...18,000 mk. 
Funt masła 210 mk 
Peck ztemnlakOw 1100 mk. 
Funt ałonlny. 120 ink. 

Dzieci polskie z Syberji leczone w szpitalu japońskim w Tokio. Poniżej podajemy opis D-ra J. 
Jakóbkiewieża, który się tą dziatwą opiekuje i przywozi ją do Stanów Zjednoczonych. 

komunikat Dr. J. Jakóbkie* 
wieża, wice prezesa sybe- 

ryjskiego komitetu ra- 

tunkowego 
Informacja o pomocy IctuimklrJ do- 

ktorów japon-klrh rt Tokio dla 
dslccl poUklrh ic hyherji 

W ostatnich dniach kwietnia dzieci 
znajdujące *lę w Japonjl. mające od-' 
Jechać do Ameryki Północnej zaczęły 
chorować; w pierwszych dniach ma 
Ja, kiedy <5 dzieci miało juz wyjechać 
do Ameryki, wykryto wśród nich epi- 
demię tyfusu brzusznego. l>o pierw- 
azych dni czerwca w szpitalu Czerwo- 
nego Krzyza znajdowało się 32 dzieci j 
chorych na fyfus brzuszny I pięcioro 
chorych na koklusz, za* w samym ale- j 
roclócu w Kukudenksju utworzony zo- 
stał izolacyjny oddział dla dzieci, któ- 
re wzbudzały obawy zachorowania 

Analiza krwi Ik-tu izolowanych wy- 
kazała. tz nie byli oni chorzy na tyfus 
brzuszny, lecz na Influenzę. Wkrótce 
tez po wyleczeniu się wszystkie opu- , 
sciły szpital Izolacyjny I wróciły do 
sierocińca na naukę. 

W głównym szpitalu leżało na tyfus 
brzuszny 32 dzieci. 

y. wyjątkiem aseaclu wszyscy mieli 
formę tyfusu 1 stosunkowo szybko ro-' 
bill postęp ku zupełnemu wyzdrowie- 
niu 

Wyjątkowo ciężko chorzy byli — 

S/altani.i Ktuilja, Skapskł i szczegól- 
nie S Mirowski. Kzaltenłs KntllJa po- 
myślnie przeszła kryzys, ostatnim 
dwom kryzys się przewleka, lecz na 
razie bez komplikacji. 

Ia*cz9 dzieci lekarze Japońscy, któ- 
rzy nadzwyczaj uważni I staranni. 
Wydzielono dla dzieci specjalnie sze- 

ściu lekarzy, z których każdy 3—* 
dzieci leczy; nad wszystkimi dzieciul 
mtal prócz tego nadzór znany specja- 
lista. starszy doktór Yoshlmlto. spe- 
cjali«ta bakterjolog Dr boga I ape- 
cjalista chorób dziecięcych !>r Namba 

Przy dziadach ■jum unijni były 
najlepsze siostry miłosierdzia — Ja- 
ponki zaś <>d Polskiego Komitetu 
Palnikowego p Marja Hrant I p Jó- 
zefa Wolikowska. 

Opiekę dzieci miały nadzwyczajny ł 
starannoW' dla nich była wyjytkowy. 

Podziwu godna Jest i największego 
uznania uwaga i wprost ojcowskie za- 

biegi japońskich doktorów t sióstr mi- 
łosierdzia około naszych dzieci. 

'A racji tak powainej epldemji my- 
jjazd dzieci do Ameryki został od lożo- 1 

ny na 5 <» tygodni, nim dzieci zupeł-« 
nie nie wyzdrowieją i nie wzmocnly 
się dobrze po odbytej chorobie, aby 
bez szwanku dla zdrowia mogły odbyć j 
podróż przez Ocean do Ameryki. 

3Łi jatdios dwa. trzy tygodnie wszy- 
stkie dzieci wyjdy ze szpitala. 

Prócz wyżej wspomnianych dzieci 
zachorowało na koklusz pięcioro i na 

ospę wietrzny troje. 
Trudno znaleźć odpowiednich wy- 

razów podziwu i uznania dla japoń- 
czyków za ich wyjyikowy stosunek 
do naszych biednych sierót i dzieci 
bezdomnych. 

Ich pracę można nazwać chyba de- 
monstrację zabiegów wszelkiego ro- 
dzaju. Staranności I troskliwości wy- 
jątkowej dlu chorych dzieci I waga 
lulego ogromnego szpitala Czerwone-| 
go KrzyZa. zdawało się. Ze skupiła się 
na polskich dzieciach Dziś. gdy to o- 

pisuję kiedy dzieci już przechodzą oto- i 
pniowo w okres rekonwalweencji, ta 
wyjątkowa troskliwość I czujność 
przechodzi w serdeczność 1 nadzwy- 
rzajnie mile sympaije. Siostry miło- 
sierdzia przynoszę dzieciom kwiaty i 
to dla każdego z około 40 chorych po | 
Kilka pięknych kwiatków co dzień. | 
Około jednej, najwięcej osłabionej 
siedmioletniej dziewczynki Niewln- 
nowskiej stoi szklanny sló.1 se złotymi 
rybkami **dla uciechy sm* aiego dzir- 
< ka". Juk Ję nazywaj:} japonki. Daro- 
wuję również dzieciom różne albumy, 
obrazki, zabawki, etc.. Jednym alowetu 
czynię wszystko, uhy zabawić « horę 
dzieci 1 dostarczyć im Jak największej 
przyjemności i rozrywki. A wszyst- 
ko to robi się z wyjęlkowę prostotę i 
podziwu godna radośrłę 7.daje się. ze 

i dającyui podarki sprawia te/, wielką 
przyjemność pocieszyć •‘smutne pol- 
skie małe dzieci” Jak uazywaję japon- 
ki naszą dzieciarnię. 

7. powodu tego wszystkiego atmo- 
sfera wśród dzieciarni panuje wyjęt- 
kowo pogodną. mi*a i radosna, /-daje 
.-ię im nieraz, ze to wszystko Jest Jtk 

z bajki, gdyż żyje jeszcze w parni*-. i 
dziecinnej głód. przestrach I chłód s>- 
berji zdziczałej, na wspomniruie któ- 
rej w oczętach strach- I nieraz przera- 
żenie się zjawia, a pogodna twarzy.*, 
ku uabiera lęku i trwogi bojaillwej 

My polacy. spoglsjajzr na Japoń.w- 
k6w i juponki. które opiekują się n.i- 

•azytni dziećmi i na ich i(o«un«k du 
dzieci swoich podziwiamy w ogóle 
aunek Japończyków do dzieci. Mozn.i 
śmiało powiedzieć, że stosunek t«n 
Jest zupełnie odmienny od tegoż sto- 
sunku w innych krajach. Cechuje ko 
nadzwyczajna łagodno.-. dobroć i ja- 
kaś pogodna troskliwość na każdym 
kroku. Nigdy np. nie widzieliśmy, aby 
się gniewano na dziecko, lub Je stro- 
fowano. Mimowoil przypomina -te 
pierwsza nazwa. Juku Japonja od Ku- 
rope jeżyków otrzymała Raju dla 
dzieci. Tak jest w rzeczywistości i po 
dzień dzisiejszy. Dzieciarnia tu.-., 
szczególnie po przejściach okropin.-ti 
w Syherji — czuje się w utmosferzo 
tej serdecznej opinki — jak w ruJu 

Poniżej podaję spis lekarzy i sióstr 
miłosierdzia, którzy kurowali nasza 
dzieci. 

Doktorzy Oddziału zakaźnego I-go: 
łCkscellencja Dr. Sato — dyrektor; 
Dr. J. Joszido. Dr. S Soga, Dr. I. Oidc, 
Dr K. Ohashi. Dr. I. Imainura. 

Doktorzy Oddziału --go: Dr. Jt»zi- 
roto. Dr. Jatnadu. Dr. Aojagi, Dr. Kt- 
wahata. Dr. Kzimldzu 

Kiosiry: starsza siostra: Kugasa 
Midori. siostry Fukuzawa Tosi, Taka* 
liasl Simo, Macunaga Miaao, Kacuma* 
ta Dal. Kacumata Kliniko. l.'zikada S.i- 
nueko. Kusahara Flko. Terada Fuzako, 
Takann Tukachusi. Shuini Mactizasa, 
Molo Kakajerł. lto 4'uwaki, Kato loku. 
Cziu Suzoki, Iteki Jioszizuwu. 

W dmcMcn "Fiikudankai” od 
chwili wybuchu rpideinji tyfusowej. o- 

pteky lekarski) objifł Dr. K. Na tub.', 
nadzór sanitarny całego terytorium 
sierocińca i przyległego terenu I»r 
Kohnynshi ł codzienna inspekcję 
wszystkich dzieci w sierocińcu pozo- 
stałych Dr. Takcouchi z dyżurna *!" 
strę miłosierdzia I prof. Okakur.t. en 

inzjastycznym przyjacielem naszych 
dzieci. 

Dr. J. Jakńltkien łez, 
Tokio, Japonja. 

20 maja 1921 r. 

Funt cukru 1*0 mk. 
Funt yrzybdw .. "40 mk. 
Funt picpria IM Bili 
Funt mydła •'.* mk. 
Kwarta nafty Ho mk. 
Funt herbaty i.‘R0 tnk. 
Polaki Przegląd Ekonomiczny za 

mlesięc mej 11*31 sfwlerdza, U obMir 
ziemi. obalany oziminy ubU glej Joslr 
ni. Jest mniejszy o R procent, aniżeli 
ses złego roku 

Amerykański Komisarz Handlowy w 

Warszawie donosi w swym raporcie 
za mloaig. maj. is sytuacja iywnoscio- 
wa w Poia< o zapowiada »i« lepiej ani- 
żeli można było przypuszczać parć 
miesięcy temu. 

PRODUKCJA węCLA W POLSCE 
W ROKU 1930. 

Stosownie do infnrmacj' dostarczo- 
ne! przez Poselstwo polsk o w Wa- 
shingtonie. produkcja węda w Polsce 
w roku |M9 wynosiła 11WI1I7 ton. z 

Polskiej Pożyczki Żywnościowej 
do nabycia w Administracji Dzien- 
nika Związkowego, 140b W. I)ivi- 
moii »t., Chicago. Biuro otwarte 
od godziny 8-ej rana do 9-ej wie- 
e*ór, w sobotę do 5ej po południu. 

Trzewiki Armji n OC 
Stanów Zjed. za 
T» pr*in« «*"'•«» lrrf«thl tmvt* 

n« miękklfl 
ry. w 

^ •ollcin# s**rokU 
MROnUltfi* Ot»r§. 
nr. pod w Ajn« 

nm 
pnop'iwr t ą 

proomi %- 
ni wntly 
W*r»# mą 

f» on 
pwra 

$3.25 
prty odbioru. 

Tylko tml* I nmwliiko. •- 
•It**. • my pnujlcmy «'l !• 

lytnarwt fr**wlkl 4«> )t .•*- 
*HI •». iiwkImI. nl" «<| on» 
wart* lvrh t»ł«nlf<1«' tra*- 
wikt <w1M*raJito |wi*rnl»m kninly 

ctytłiaw tftirr % watrr Sion 
co P«ł/» W*-»s 

4A1 — «tk Am., »e» York. 1? Y. 

rzepo n.i Zagłębie Itybrowskłr prz>p*ł- 
d.» S.1HM5 ton. u na zziębłe wyglo 
»*' w zj< bodniej Malopnlnt e 1.W2.442J 
ton Kopalnie dj}brom ukle dosfarrzyły 
twaideao węsla 4.873.437 ton. brunat- 
nego 241.łdR ton. kopalnie malopolakłe 
dostati z> ły twardego węglu l,S32,r*H2 
ton. brunatnego zu 10,440 u>n. 

Tadeusza 
Z Wiednia nadeszła wiadomość 

do pism warszawskich, że _*r*-go 
czerwca zmarł tam mocny dia- 
maturg Tadeusz Rittner. 

Teatrowi pkdskicmu ubywa 
wraz z Tadeuszem Kittnerem je- 
den z najświrtuirjszycłi jego d/i- I 
sir ja/y ch komedjopisarzy. 

.\utor “Człowieka z l>udki >u-' 
llera" urodził się w roku 1873. Po | 
raz pierwszy jego nazwisko usły- 1 

szał szerszy ogół w r. |8<)J. gdy 
na konkursie “Czasu’’ odznaczo- 
no nowelę p. t. "Lulu”, podpisaną 
przecie/ pseudonimem Tomasz 
Czaszka. Opiyja nie Zadawalniu 
się pseudonimami, lo te/ natych- 
miast dowiedziano się. ze Tomasz 
P/anzktt jest synem ówczesnego 
ministra dla Galicji, Rittnera. \V 
r. łnO-J Tadeusz Hittnor otrzymu- 
je pierwszą nagrodą za czteroak- 
towy dramat p. t. “Maszyna" na 

konkursie im. Sienkiewicza. W r. 

1904 wystawia w warszawskich 
Rc/.maito>eiach "W małym dmu- 
ta wartościom żydowskim”. K»ią 
kow ie p. t. "Sąsiadka". Ikilrj 1- 

d/ie “Głupi Jakób”, w którym 
znalazł popisową rolą p. Mieczy- 

pł.iw rrenkiel. I rzyaktowi) korne-: 
1 
dję p. t. “Kało” napijał Rittner 
najpierw po niemiecku wynta-j 

| wił w wiedeńskim littrgteatrze. | 
j W następnym r<*ku tm wysoce 
interesujący utwór grany był na 

pierwszej scenie polskiej i dal 
sposobność do zabłyśnięcia p. () 
sterwii’. I’. Maieello-1’olińskn głó- 
wną rolą niewieścią “Lata” po 

; mistrzowsku zamykała cykl »\vo- 

ich kreacji / reperturaru kobiet- 
j kochanek. I »> r. Szyfman na -to- 

nie teatru Polskiego wystawia 
potym "Don Juana" w wybornej 
interpretacji p. Brvdziu*kirgo, w 

czarowi^ cli dekoracjach p. Ka- 
rola Prycza. Tadeusz Kiltner jr-t 
wówczas u -ze/'tu powodzenia. 
W R< z ma i t ościach grają cztero 
iktow.y komedję o "Człowieku / 

i budki sufelra rzecz u.cco dziwa 

czną. lecz urorzij, mimo, że nie 
dokończymy w równie szczęśli- 
wym natchnieniu, juk byki rozp 
c/ęta. Krytyka stołeczna $taw:.i 
Ritjnera w pierwszym szeregu 
współczesnych dramaturgów. 

Oprócz dzieł scenicznych, au- 

tor "Don Juana” wydał kilka to- 

mów nowel, poczętych pod w \ 

raźnym wpływem innego wiedeń- 
czyka, Piotra Altenberga. Ostat- 
nio wydał powieść p. t. "Duchy 
w mieście". Jeszcze się ta pierw 
sza jego powieść nie zdążyła 
zejść, a juz jej twórca niespodzie- 
wanie opuszcza życiowy war- 

sztat pracy, przedwcześnie, bo w 

pełni męskich sił i przed całkow 
tym zrealizowaniem pięknych 
możliwości, zapowiadanych przez 
jego niepospolity talent. 

I.fspttowjcnt nujiln* słowo co pri>r* 
ni*, niż mowy głupców, co bihlebi.M 
wiele. 

Jeżeli masz Rupturp 
Spróbuj to Darmo! 

Złiteiuj to Ho każdej Ruptury staraj, 
czy nowej, wielkiej lun malej, a 

bodziesz na drodze, która 
przekonała tysiące. 

Wysyłamy na dowód Darmo 
Kat<ly cierpiący na tupturo tny*<» 

BII4 kobieta riy <Jłiri ko, powinni pit •" 

odraził d<> W. «. Mice 747 Maln z' 

Adams, N. Y |><> len cudowny. »m 
cntajycy artwlek. PrsyłtM tylko na rur1"- 
ry. >■ muszkuły MCSny ety Sł-tyza** I 
pniowo xarleAnła<-. aS otwAf droży «»' 
ralny zamknie sly zupełnie. wskutek < > 

*n pasy, luh Inne Środki siany sly *’• 
tw>li.te- kbyte< tne Nie zaniedbuj tazu 
bezpłatnej |irAlikl. .letell nawet r'*; 
tura ol nlo zawadza. to pocAZ tnaaz n 
etC Op>,«M przez role *>rle‘> tHaraeyn o 

anonn*? |i|«i*t.obo narasm' ety na aanzir 
ny I Inne nlet.ezplenzertst wra powstał*- • 

pozornie n>itvch i iniewlnnyoh ruptur * 
Ztdre zmusiły wielu df. podd.nia sly Ole- 

hezploospym operaoyom* 
«‘,a|y xastfp mytezyzn i kobiet nar»’» 

aly odzieli na te nlehezpleesotist wa t' 
ko dla tezo. Ze rnptnra leh nie Jest t 
lezoa I nie przeszkadza Im w codflen- 
nyeh eaiyolarh 

Napisz zaraz po bezpłatny prAbky. 
zdv* Jest to * pewnoZrly eudowna rye 
ktAra pomnzła w w yleerenlit rnptnr o* 

wet tak diltyeh tak J piySne SnrAhui 
pisz natychmiast tilywajye ponl»e»z 

Dsrmn •» InplaM 
W. 8 Rit e I ri#. 
74f Matn *» *dam«. V T 

l*»»ił*ina mnt+ci* ml prtyałaA *'» 

prlril*. ilirmi prAbkę 1rt>j«*fi1a wa***R-> 

»imarnla.t»<-»go Irmllu M Kupiur# 
Nuw lako 


